
VERKOCHT

REF. JAV31384

540.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 23m² terras te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03737

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

221m²
Plattegrond  

1.147m²
Perceeloppervlakte  

23m²
Terras

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.co.nl Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een gelijkvloerse villa met 4 slaapkamers gelegen op de
lagere hellingen van de Montgo, met een vlak perceel en
een prachtig uitzicht.

Gelegen in een rustige doodlopende straat, biedt dit pand ruime interne en externe
ruimtes en een comfortabele indeling.

Elektrische poorten openen naar de oprit met een dubbele carport en voldoende
parkeergelegenheid voor verschillende voertuigen. De keuken is voorzien van dubbel
aspect en geeft toegang tot de tuin. De open woon- / eetkamer biedt een ruime
ontvangstruimte en toegang tot het overdekte terras en de fitnessruimte en het
zwembad. Naast de centrale verwarming is er een houtkachel met een stenen
schouw.

De slaapkamers bevinden zich naast een tweede ontvangstruimte, waarvan de master
is uitgerust met een en-suite badkamer en nog eens 2 badkamers voor de 3
gastenkamers.

Aan de uiterste oostzijde is een overdekte garage die momenteel in gebruik is als
zomerkeuken maar ook als 5e slaapkamer kan dienen.

Het buitenterrein is echt het verkoopargument van deze woning, met een groot
terras rond het zwembad, verschillende eet- en ontspanningsruimtes, overdekte en
onoverdekte terrassen en vrij uitzicht op het zuiden en de prachtige berg Montgo in
het noorden.

De huidige eigenaren hebben een fitnessruimte gecreëerd die van hetzelfde uitzicht
geniet en uitkijkt op het zwembad.

De tuin is aangelegd met diverse mediterrane planten en bomen en het perceel is
ommuurd en omheind.

Een ideale gezinswoning met de internationale school XIC dichtbij, ook interessant
voor een investeerder of iemand die op een gewilde locatie van zijn vakantie wil
genieten.

lucasfox.co.nl/go/jav31384

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Gym, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Dubbel glas, Berging,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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